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Obligatia: Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta.
Cine depune: Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati
de astfel de produse.

Obligatia: Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si
livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta
Cine depune: Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si alte produse
alcoolice)

Obligatia: Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile
pentru luna precendenta.
Cine depune: Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de
produse accizabile

Obligatia: Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice
pentru luna precendenta Formular
Cine depune: Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

Obligatia: Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna
precendenta
Cine depune: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse
marcarii

Obligatia: Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta

Cine depune: Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si
terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta
acestuia

Obligatia: Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru
aviatie/navigatie pentru luna precendenta
Cine depune: Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

Obligatia: Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv
pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
Cine depune: Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

25 iunie 2012
Obligatia: Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
Cine plateste: Platitorii de urmatoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent
c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care
nu genereaza o persoana juridica.

Obligatia: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
(format electronic)
Cine depune:
lunar - contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
trimestrial - contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
alte termene - contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

Obligatia: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe
venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta
Cine depune:
persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului,
care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;
Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele
asiguratului

PLAFONUL DE SCUTIRE DE TVA A FOST MAJORAT LA 65.000 DE EURO
Plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA a fost majorat de la 35.000 de euro la 65.000 de euro
(220.000 lei), dupa ce Executivul a adoptat miercuri, 30 Mai, o ordonanta de urgenta prin care se modifica in [...]
Citeste tot ...

VERIFICARE STARE DECLARATII DEPUSE – D100, D112, D200,D300,
D390, D394, D710, S1001 SI SITUATII FINANCIARE.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) permite vizualiza starii atat pentru declaratiile depuse online cat si pentru
declaratiile depuse la ghiseu. Se poate verifica in pagina ANAF atat starea depunerii declaratiilor: D100, D112, D200,D300,
D390, D394, D710 cat si starea [...]
Citeste tot ...

PLATI SI DECLARATII FISCALE IN LUNA IUNIE 2012
Pâna la 8 iunie 2012 inclusiv: Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie
intracomunitara taxabila în România, formular 092. Se depune de [...]
Citeste tot ...

CUM COMPLETAM UN FORMULAR IN FORMAT PDF?

In sectiunea siteului nostru de fisiere utile exista si cateva formulare ce nu sunt editabile direct (Word sau Excel) fiind in
format PDF. Acestea pot fi folosite direct printate si apoi completate de mana sau pot fi completate electronic folosind [...]
Citeste tot ...

VALOAREA TICHETELOR DE MASA SI CRESA IN 2012

Tichet de masa In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2012 a fost publicat Ordinul ministrului Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale nr. 820/2012 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru
semestrul I al anului 2012. [...]
Citeste tot ...

Cu respect,
Echipa faracontabilitate.ro
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